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A1) 
 
Περίληψη 
Το κείµενο ορίζει την αξία της φιλίας στη ζωή του ανθρώπου µε αφορµή τη διδασκαλία του 
Αριστοτέλη. Αρχικά, αναλύει την προσφορά της στο ίδιο το άτοµο σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Στην 
περίπτωση των νέων, αποτελεί ισχυρό όπλο αποφυγής εσφαλµένων πράξεων. Αντίθετα, σε µια πιο 
ώριµη ηλικία συνιστά µέσο συντροφικότητας και ψυχολογικής ενδυνάµωσης. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζει τη φιλική σχέση ως εφαλτήριο αγαθών και δικαίων πράξεων. Επιπρόσθετα, 
υπογραµµίζει τη σηµασία της ανιδιοτελούς φιλίας µε έρεισµα τα αµοιβαία αισθήµατα. ∆ίνει ως 
παράµετρο πραγµάτωσής της την επαφή µε τα έµψυχα, αποκλειστικά, πλάσµατα. Συµπερασµατικά, 
η αληθινή φιλία παραµένει άφθαρτη στο πέρασµα του χρόνου. 
 
Β1)  
Αποτελεί γεγονός ότι η φιλία οφείλει να στηρίζεται στην ανταπόκριση και στην αµοιβαιότητα των 
αισθηµάτων. Πράγµατι, η ανάπτυξη ουσιαστικής φιλίας µεταξύ των ανθρώπων προϋποθέτει την 
καλή διάθεση, το ειλικρινές ενδιαφέρον και την ανάγκη για συντροφικότητα. Ωστόσο, για να 
ευδοκιµήσει απαραίτητο είναι να στηρίζεται στις αρχές του αλληλοσεβασµού και της 
αλληλοεκτίµησης. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω παραγόντων προκύπτει η βίωση της πραγµατικής 
αγάπης που ολοκληρώνει και ηθικοποιεί το άτοµο. 
 
 
Β2) Ο τρόπος πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειµένου 
είναι επίκληση στην αυθεντία. Συγκεκριµένα, παραθέτει τις απόψεις του Αριστοτέλη για την 
ιδανική φιλία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των λεγόµενών του. 
Σηµείωση : Ως τρόπος πειθούς µπορεί να θεωρηθεί η επίκληση στη λογική µε τεκµήριο την 
αυθεντία του Αριστοτέλη. 
 
Β3) Ο βασικός τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου είναι η διαίρεση. Τα επιµέρους στοιχεία 
της διαίρεσης είναι τα εξής :  
∆ιαιρετέα έννοια: η φιλία 
∆ιαιρετική βάση : η ηλικία του ανθρώπου 
Μέλη της διαίρεσης : η φιλία στους νέους, η φιλία στους πολύ ηλικιωµένους και η φιλία στην ακµή 
της ηλικίας 
 
Β4) α) εκλεκτοί : ξεχωριστοί 
          σηµασία : σπουδαιότητα 
          αστοχίες : λάθη, σφάλµατα 
          αισθάνεσαι : νιώθεις 
       
 



 

 

β) ενθαρρύνει ≠  αποθαρρύνει  
          αδυναµία ≠  δύναµη 
          άψυχα ≠  έµψυχα 
          σταθερές ≠  ασταθείς, επιφανειακές 
 
Γ1) Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ζητείται άρθρο εποµένως χρειάζεται τίτλος: «Η γνήσια φιλία» ή 
«Φιλία: ένας ανεκτίµητος θησαυρός» 
 
Πρόλογος 
Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθµοί της ζωής και η κρίση των ηθικών αξιών καθιστούν επιτακτική 
την ανάγκη για αναζήτηση ουσιαστικής φιλίας. Αναµφισβήτητα, η φιλία βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής του ατόµου προσφέροντάς του ψυχική και ηθική ανάταση. Ωστόσο, στη σηµερινή εποχή η 
φιλία απαξιώνεται  γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής αληθινών 
φίλων. 
 
 Α’ ζητούµενο : Παράγοντες που απαξιώνουν τη γνήσια φιλία 

• Η κρίση των ηθικών αξιών, η απουσία ηθικότητας και η έλλειψη πίστης σε αρετές 
• Ο τεχνοκρατισµός, η ασύµµετρη ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού σε συνδυασµό µε την 

πνευµατική υποβάθµιση. 
• Η επικράτηση του υλικού ευδαιµονισµού και η εµπορευµατοποίηση των ανθρωπίνων 

σχέσεων. 
• Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής και η απουσία ελεύθερου χρόνου έχουν ως απόρροια την 

απαξίωση της φιλίας και της ουσιαστικής επαφής µε το συνάνθρωπο. 
• Η αστικοποίηση, η ανωνυµία, ο ατοµικισµός και η ιδιοτέλεια δεν ευνοούν τη σύναψη 

ισχυρών δεσµών φιλίας. 
• Η δυσπιστία και η καχυποψία απέναντι στους ανθρώπους αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για τη δηµιουργία φιλικών δεσµών. 
• Οι φορείς αγωγής (οικογένεια, εκπαίδευση, ΜΜΕ, πολιτεία) αδυνατούν να µεταδώσουν την 

αξία της αληθινής φιλίας , καθώς διέρχονται κρίση και ενισχύουν την αποξένωση του 
ατόµου. 

       
       
 Β’ ζητούµενο : Ορθά κριτήρια επιλογής φίλων  
 
Για τη δηµιουργία υγιών σχέσεων φιλίας φαίνεται πως ισχύουν τα εξής : 

• Η εγγύτητα της ηλικίας. 
• Οι κοινοί σκοποί και επιδιώξεις. 
• Τα κοινά ενδιαφέροντα. 
• Οι κοινές ιδεολογίες, αξίες και αντιλήψεις. 
• Το κοινό πνευµατικό επίπεδο (συνήθως). 
• Η επιθυµία για ψυχική προσέγγιση και επαφή. 
• Στοιχεία χαρακτήρα και προσωπικότητας (εντιµότητα, εµπιστοσύνη, εχεµύθεια, 

ανιδιοτέλεια, διαλλακτικότητα κ.ά.). 
 



 

 

Επίλογος  
Καταληκτικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος καθώς είναι << 
φύσει πολιτικών ζώον>>, επιδιώκει να καλύπτει την έµφυτη ανάγκη για επικοινωνία εθιζόµενος 
στη συλλογικότητα. Η γνήσια φιλία και η ουσιαστική επαφή προσφέρουν αληθινό νόηµα στη ζωή 
του ανθρώπου, τον εξευγενίζουν και συντελούν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. 
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